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Voel je jarig met MonChou  •  Lekker borrelen  •  De ultieme MonChoutaart

De lekkerste 
recepten met 

MonChou 

Cadeautje!Cadeautje!
Jouw eigen minifoodies



4 Gefeliciteerd! 
  Voel je jarig met MonChou! Ga je voor de bekende 

MonChoutaart, trakteer je liever brownies of kies 
je voor een borrel?

8 Lekker romig 
  Met MonChou kun je alle kanten op. Verwerk 

de roomkaas eens in warme gerechten voor een 
heerlijke romige smaak

12 Feestelijk borrelen met MonChou 
  Ga snel in je koelkast op zoek naar een pakje 

MonChou en maak van de smeuïge roomkaas de 
ster van je borrelplank

16 TiraMonChou 
  Wat gebeurt er als je tiramisu combineert met 

de iconische verjaardagstaart? Dan krijg je deze 
feestelijke tiraMonChou!

Inhoud
Van de bekende MonChoutaart tot 
brownies en van ovengerechten tot een 
feestelijke borrelplank. Met MonChou 
kun je altijd iets lekkers maken, kijk maar!



Er zĳ n maar weinig ingrediënten die in je hoofd direct gekoppeld zĳ n aan een feestje. 

MonChou is er eentje van, onlosmakelĳ k verbonden aan MonChoutaart (p. 5). Maar 

zorg dat je dat pakje MonChou in je koelkast hebt liggen, want je hebt nog veel meer 

mogelĳ kheden om er een feestje mee te vieren. Denk aan lekkere borrelhapjes 

(p. 7 en p. 12) of een waanzinnig smeuïge brownie met MonChou topping (p. 5). 

En laten we eerlĳ k zĳ n, wanneer je een ingrediënt gebruikt dat zo onlosmakelĳ k met 

feest verbonden is, dan worden ook de romige zalm en een gepofte zoete aardappel 

met MonChouvulling zonder meer een maaltĳ d om te vieren (p. 8). 

Vier feest met deze lekkere recepten.

Feest in 
je koelkast
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Voorwoord
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Voel je jarig met de oer-Hollandse MonChou!  
Ga je voor de bekende MonChoutaart, trakteer 
je liever brownies of kies je voor een borrel?

Gefeliciteerd!
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MonChoutaart
★

Bereidingstĳ d: ca. 30 min. + minimaal 3 uur 

wachttij d

Ingrediënten voor 12 personen
4 blaadjes gelatine 

250 g speculooskoekjes Lotus Biscoff

100 g boter

250 ml verse slagroom 

8 g vanillesuiker  

200 g MonChou Original 

op kamertemperatuur

175 g fĳ ne kristalsuiker

1 blik vlaaifruit kersen 430 g

2 takjes verse munt alleen de blaadjes

bakpapier

1 Leg de gelatineblaadjes in een kommetje 

met koud water en laat weken. Vermaal de 

koekjes in een keukenmachine tot fij ne krui-

mels of stop ze in een diepvrieszak en plet ze 

met een deegroller fij n. Smelt de boter.

2 Bekleed de bodem van een springvorm (ca. 

20 cm Ø) met bakpapier en kwast de randen in 

met wat boter. Meng de koekkruimels in een 

kom met de overige boter. Verdeel het meng-

sel over de bodem van de springvorm en druk 

goed aan met de bolle kant van een lepel.

3 Klop de slagroom met de vanillesuiker 

lobbig en zet apart. Klop de roomkaas met de 

kristalsuiker in ca. 5 minuten luchtig. Knij p de 

gelatine uit en verwarm hem samen met 4 el 

water in een pannetje tot de gelatine opgelost 

is, maar laat het niet koken. Roer 2-3 el slag-

room door de opgeloste gelatine. Spatel het 

gelatinemengsel door de overige slagroom. 

Spatel de slagroom voorzichtig door de room-

kaas. Verdeel de vulling over de koekjesbodem 

en strij k glad. 

4 Haal 5 el saus (zonder kersen) uit het blik 

vlaaifruit en verdeel in kleine hoopjes over de 

taart. Maak met behulp van een prikker een 

mooie swirl in het roomkaasmengsel. Laat de 

taart minimaal 3 uur opstij ven in de koelkast. 

Haal de taart uit de koelkast en uit de vorm. 

Zet de taart op een taartplateau, verdeel het 

vlaaifruit eroverheen en garneer met kleine 

blaadjes munt. Snij d de taart in punten en 

serveer. 

Per portie: ca. 370 kcal  

3 g eiwit | 22 g vet | 39 g koolhydraten

Brownies met 
MonChoutopping en noten
★

Bereidingstĳ d: ca. 1 uur + wachttij d

Ingrediënten voor ca. 24 stukken

Voor het brownie-beslag
125 g + extra boter op kamertemperatuur

200 g melkchocolade van goede kwaliteit, bĳ v. 

Callebaut

75 g bloem gezeefd

2 el cacaopoeder

150 g fĳ ne kristalsuiker

2 eieren

bakpapier

Voor de topping
250 g MonChou Original 

1 ei

50 g fĳ ne kristalsuiker

100 g hazelnoten zonder vlies, geroosterd

karamelsaus optioneel

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 180°C / he-

telucht: 160°C). Vet een bakblik (28x18 cm) in met 

boter en bekleed het met bakpapier. Smelt voor 

het brownie-beslag 125 g boter samen met de 

chocolade au bain-marie (in een hittebestendige 

kom boven een pan met zacht borrelend water) en 

roer goed door. Laat iets afkoelen. 

2 Meng de bloem met het cacaopoeder en de 

suiker in een andere kom. Schenk er de gesmolten 

chocolade bij  en voeg de eieren toe. Meng tot een 

glad beslag. Houd 6 fl inke el van het beslag apart 

in en kommetje. Schep het overige beslag in het 

bakblik en strij k glad.

3 Klop voor de topping de roomkaas, het ei 

en de suiker in ca. 5 minuten luchtig. Schenk de 

MonChou-topping over het brownie-beslag in het 

bakblik. Verdeel het achtergehouden brownie- 

beslag langs de korte zij de in dunne strepen 

over de topping. Haal een prikker er in de lengte 

doorheen voor een marmereff ect. Bestrooi met de 

hazelnoten. Bak 30-40 minuten in de oven.

4 Haal de brownies uit de oven en laat volledig 

afkoelen op een rooster. Snij d de brownies in vier-

kantjes. Voor de echte zoetekauw serveer je hem 

met karamelsaus.

Per stuk: ca. 208 kcal  

4 g eiwit | 14 g vet | 16 g koolhydraten

MonChou®} Foodies
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Mini-loempia’s met 
MonChouvulling en chilisaus

MonChou-salamirolletjes

Crostini met 
MonChou-rucoladip

6



Mini-loempia’s met 
MonChouvulling en chilisaus
★

Bereidingstĳ d: ca. 20 min.

Ingrediënten voor 10 stuks
1 l arachideolie  

200 g MonChou Original op kamertemperatuur

1 lente-ui fĳ ngehakt

½ tl knoflookpoeder 

zout en peper

5 vellen filodeeg gehalveerd   

2 el vloeibare honing 

1 el sesamzaadjes

zoete chilisaus om te dippen

1 Verhit de olie in een frituurpan of een ruime 

pan met dikke bodem tot ca. 180°C.

2 Doe intussen de roomkaas in een kom. Voeg 

de lente-ui, het knofl ookpoeder en zout en peper 

naar smaak toe en meng alles goed door elkaar 

met een vork. 

3 Zet een kommetje water klaar. Leg de 

vellen deeg op je werkblad en schep 1-2 el van 

de roomkaas onderaan een deegvel. Vouw de 

zij kanten naar binnen, maak de uiteinden met 

je vingers een beetje nat met water en rol het 

geheel verder op tot een strak rolletje. Maak van 

de andere vellen en de overige vulling op dezelfde 

wij ze nog 9 loempia’s.

4 Frituur de loempia’s in 2-3 minuten goudbruin 

en krokant in de hete olie. Laat de loempia’s uit-

lekken op keukenpapier, bestrij k ze met een laagje 

honing en bestrooi met de sesamzaadjes. Serveer 

met chilisaus.

Per stuk: ca. 228 kcal  

3 g eiwit | 17 g vet | 14 g koolhydraten

MonChou-salamirolletjes
★

Bereidingstĳ d: ca. 15 min. + 40 min. wachttij d

Ingrediënten voor ca. 6 personen
200 g plakjes salami 

150 g MonChou Zacht & luchtig in een kuipje

zout en peper uit de molen

2 el kappertjes uitgelekt en grof gehakt

1 lente-uitje fĳ ngehakt

2 el verse peterselie fĳ ngehakt 

ronde toastjes naar keuze   

vershoudfolie

1 Leg een groot stuk vershoudfolie op het werk-

blad. Leg hierop de plakjes salami dakpansgewij s 

op elkaar tot een rechthoek (ca. 15x25 cm). Ver-

deel de roomkaas over de salamiplakjes en strij k 

gelij kmatig uit. Bestrooi royaal met zout en peper. 

Verdeel de kappertjes, de lente-ui en de peterselie 

in de lengte over het midden van de rechthoek. 

2 Rol de salami met behulp van het folie strak op 

tot een rol en druk de uiteinden goed aan. Leg de 

rol 30 minuten in het vriesvak.

3 Haal de rol 10 minuten voor gebruik uit de vrie-

zer en snij d er met een scherp mes mooie plakjes 

van. Serveer met toastjes.

Per portie: ca. 257 kcal  

9 g eiwit | 19 g vet | 12 g koolhydraten

Crostini met MonChou-rucoladip
★

Bereidingstĳ d: ca. 15 min.

Ingrediënten voor ca. 6 personen
1 el pĳ nboompitten

75 g rucola 

2-3 el + extra olĳ folie extra vierge

200 g MonChou Zacht & luchtig in een kuipje

1 el groene olĳ ven zonder pit, fĳ ngehakt

1 teentje knoflook geperst 

zout en peper 

1 klein stokbrood in plakken

1 Rooster de pij nboompitten in een droge pan. 

Neem ze uit de pan en laat afkoelen. Houd een 

paar blaadjes rucola achter voor de garnering. Doe 

de overige rucola samen met 2-3 el olij folie in een 

hoge beker en pureer met een staafmixer glad. 

Voeg de MonChou, de pij nboompitten, de groene 

olij ven en de knofl ook toe en pureer alles tot een 

gladde, romige dip. Breng de dip op smaak met 

zout en peper. 

2 Bestrij k de plakken stokbrood met wat olie 

en rooster ze in een koekenpan aan beide kanten 

goudbruin en knapperig. Verdeel de dip over de 

crostini’s en garneer met de achtergehouden 

rucola.

Per portie: ca. 295 kcal  

8 g eiwit | 18 g vet | 24 g koolhydraten

MonChou® als blĳ vertje 
in de koelkast
Je kent MonChou natuurlij k van de 

 MonChoutaart, een oer-Hollandse traditie. 

Want hoe Frans de naam MonChou ook 

klinkt, MonChou is alleen in Nederland te 

koop. Gebruik behalve de stevige frisse 

MonChou Original ook de smeerbare 

 MonChou Zacht & luchtig uit een kuipje. 

Houd ze standaard in je koelkast, want je 

kunt er alle kanten mee op. Van toetjes 

tot borrelhapjes en van cheesecake tot 

pastasaus. 

monchou.nl

MonChou®} Foodies
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Lekker 
romig

De MonChoutaart ken je vast 
wel, maar wist je dat je veel meer 

kunt met MonChou? Verwerk 
de roomkaas eens in warme 
gerechten voor een heerlijk 

romige smaak!
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Ga naar foodiesmagazine.nl 
en zoek op ‘MonChou’.

Meer weten  
over MonChou?
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Zalmfilet met romige    
mosterd-dilletopping 

H

Bereidingstijd: ca. 25 min.  

Ingrediënten voor 4 personen 
1 sjalot fijngesnipperd

1 bosje dille fijngehakt

2 tl dijonmosterd

1 citroen ½ uitgeperst, ½ in partjes

50 g + extra broodkruim

200 g MonChou Zacht & luchtig, in een kuipje

zout en peper

4 zalmfilets à 200 g

olie om in te vetten

1 Verwarm de oven voor op de grillstand. Meng de sjalot, ¾ van 

de dille, de mosterd, het citroensap en 50 g broodkruim door de 

MonChou. Breng op smaak met zout en peper. Leg de zalmfilets 

op een ingevet bakblik en bestrijk ze royaal met het MonChou-

mengsel. Strooi nog wat extra broodkruim eroverheen. 

2 Gril de zalm in ca. 10 minuten in de oven tot de bovenkant 

mooi gegratineerd is en de zalm gaar is. Zet eventueel de zalm wat 

lager in de oven als hij nog niet helemaal gaar is en de bovenkant 

donker begint te kleuren. Bestrooi de zalm met de overige dille en 

geef er de partjes citroen bij. Lekker met frietjes en salade. 

Per portie: ca. 589 kcal   

45 g eiwit | 41 g vet | 9 g koolhydraten

Monchou® } Foodies
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Gepofte zoete aardappel 
met MonChouvulling en 
spek-boontjesdressing
H

Bereidingstij d: ca. 1 uur en 20 min.

Ingrediënten voor 4 personen 
4 zoete aardappels van gelij k formaat

3 bosuitjes 2 fij ngehakt, 1 in ringetjes

4 takjes tij m alleen de blaadjes, fij ngehakt

100 g MonChou Original

zout en peper

aluminiumfolie

Voor de dressing
50 g sperziebonen

3 el olij folie

1 sjalot in ringen

4 plakjes ontbij tspek in reepjes

1 tl mosterd

1 el appelazij n

zout en peper

50 g witte bonen uit blik, afgespoeld en uitgelekt

amandelen grof gehakt, voor de garnering

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 180°C / 

hetelucht: 160°C). Was de zoete aardappels en 

halveer ze in de lengte. Meng de fij ngehakte bosui 

en de tij m door de MonChou. Breng op smaak 

met zout en peper. Verdeel het mengsel over 

4 aardappelhelften en druk de andere helften 

erop. Wikkel iedere gevulde aardappel strak in 

aluminiumfolie en leg de pakketjes op een bakplaat. 

Pof de zoete aardappels in ca. 1 uur gaar in de oven. 

2 Blancheer intussen voor de dressing de 

sperziebonen ca. 3 minuten in kokend water. Giet af, 

spoel met koud water en laat goed uitlekken. Verhit 

1 el olij folie in een pan en fruit er de sjalot en het 

spek ca. 5 minuten in. Neem van het vuur en laat 

ca. 10 minuten afkoelen. Voeg de mosterd en de 

azij n toe en roer goed door. Klop nu met een vork 

de overige olij folie erdoorheen. Breng op smaak met 

zout en peper. Snij d de sperzieboontjes in kleine 

stukjes. Meng de sperziebonen en de witte bonen 

door de dressing. 

3 Neem de zoete aardappels uit de oven en haal 

ze voorzichtig uit het folie. Leg ze op een schaal en 

schep er de boontjesdressing overheen. Maak af 

met wat bosuiringetjes en gehakte amandelen. 

Per portie: ca. 531 kcal  

10 g eiwit | 27 g vet | 58 g koolhydraten

Ontstaan van MonChou®

Wist je dat MonChou vlak na de Tweede 

Wereldoorlog is ontstaan? Toentertij d waren er 

nog veel Amerikaanse soldaten in Nederland 

en die wilden graag cream cheese zoals ze dat 

van thuis gewend waren. Dat product bestond 

helaas nog niet in Nederland. Een fabriek in 

Dordrecht durfde het wel aan om cream cheese 

te maken. Daar is vervolgens het recept voor 

MonChou bedacht zodat de Amerikaanse 

soldaten voorzien waren in hun behoefte. Het 

recept is tot op de dag van vandaag hetzelfde 

gebleven.

monchou.nl
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Altĳ d op de hoogte blĳ ven van de laatste 
culi-nieuwtjes, de beste recepten & winacties?

 Meld je aan voor de nieuwsbrief van Foodies en ontvang 
iedere vrĳ dag de lekkerste inspiratie.

nieuwsbrief

Kĳ k op foodiesmagazine.nl/nieuwsbrief 

volg jij ons al?

En ontvang iedere week 
een weekmenu van 
Foodieskok Willem

Schrĳ f je in!

FD [21-1210] Standaard Stoppers Foodies 2021.indd   1FD [21-1210] Standaard Stoppers Foodies 2021.indd   1 25-10-2022   09:3825-10-2022   09:38
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Wonton-bakjes met  
MonChou en spekjes

Bladerdeegsterren met  
MonChou, zalm en parmaham

MonChou-truffels

12



Ga snel in je koelkast op zoek naar een 
pakje MonChou en maak van de smeuïge 
roomkaas de ster van je borrelplank!

MonChou-truffels
★

Bereidingstĳ d: ca. 20 min.

Ingrediënten voor ca. 20 stuks
200 g MonChou Original op kamertemperatuur

zout en peper

20 g bieslook fĳ ngehakt

6 gedroogde abrikozen fĳ ngehakt 

50 g gedroogde cranberry’s fĳ ngehakt 

50 g gepelde pistachenoten fĳ ngemalen 

zoute sticks

1 Doe de MonChou in een kom, roer los met 

een vork en breng op smaak met zout en peper. 

Draai met je handen kleine balletjes (2 cm Ø) van 

de MonChou en rol ieder balletje door de bieslook, 

gedroogde abrikozen, cranberry’s of pistachenoten. 

2 Steek een zoute stengel in ieder balletje en 

serveer op de borrelplank.

Per stuk: ca. 62 kcal  

1 g eiwit | 5 g vet | 4 g koolhydraten

Feestelijk borrelen
MonChoumet

Wonton-bakjes met 
MonChou en spekjes
★

Bereidingstĳ d: ca. 30 min. + wachttij d

Ingrediënten voor 12 stuks
12 wonton-deegvellen diepvries, van de toko

olie om te bestrĳ ken

200 g MonChou Original op kamertemperatuur

2 el zure room

½ limoen de schil geraspt, uitgeperst

1 tl knoflookpoeder

1 tl uienpoeder 

zout en peper

30 g uitgebakken spekjes

2 verse jalapeñopepers zaadlĳ sten verwĳ derd, 

fĳ ngehakt

2 lente-uitjes in ringetjes

muffinbakblik met 12 holtes

spuitzak  

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 205°C / 

hetelucht: 185°C). Laat de wontonvellen ontdooien 

op een schoon werkblad. Bestrij k de wontonvellen 

aan beide zij den licht met olie en duw ze in de 

holtes van het bakblik. Bak in ca. 10 minuten 

knapperig in de oven. Haal uit de oven en laat de 

bakjes afkoelen op een rooster. 

2 Roer de MonChou in een kom los. Roer 

de zure room, de limoenschil en het sap, het 

knofl ookpoeder en het uienpoeder erdoorheen en 

breng op smaak met zout en peper. Vul de spuitzak 

met het MonChoumengsel en spuit toefj es in de 

afgekoelde wontonbakjes. Garneer met de spekjes, 

de jalapeño en de lente-ui.

Per stuk: ca. 100 kcal  

3 g eiwit | 7 g vet | 6 g koolhydraten

Bladerdeegsterren met 
MonChou, zalm en parmaham 
★

Bereidingstĳ d: ca. 40 min. + wachttij d

Ingrediënten voor ca. 18 stuks 
200 g MonChou Zacht & luchtig in een kuipje

1 teentje knoflook geperst

½ tl chilivlokken optioneel

½ citroen de schil geraspt, uitgeperst

zout en peper

1 rol bladerdeeg koelvak

1 ei geklutst

50 g gerookte zalmsnippers 

50 g parmaham in stukjes

stervormige uitsteekvorm

bakpapier

spuitzak

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 220°C / 

hetelucht: 200°C). Meng de MonChou met de 

knofl ook, de chilivlokken, de citroenschil en het 

citroensap. Breng op smaak met zout en peper. 

2 Rol het bladerdeeg uit. Steek met de vorm 

sterren uit het bladerdeeg en leg ze op een met 

bakpapier beklede bakplaat. Prik met een vork 

gaatjes in de sterren en bestrij k ze met geklutst 

ei. Bak de sterren in 15-20 minuten goudbruin en 

knapperig in de oven. Haal ze uit de oven laat ze 

afkoelen op een rooster.

3 Vul de spuitzak met de 

MonChouvulling en maak 

mooie toefj es op de 

sterren. Garneer met 

de zalmsnippers en de 

stukjes ham.

Per stuk: ca. 102 kcal  

3 g eiwit | 8 g vet | 5 g koolhydraten
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Flammkuchen met MonChou, 
courgette en parmaham
★

Bereidingstĳ d: ca. 45 min.

Ingrediënten voor ca. 18 stukken 
1 rol flammkuchendeeg koelvak

200 g MonChou Zacht & luchtig in een kuipje

1 teentje knoflook geperst

1 tl gedroogde Italiaanse kruiden  

zout en peper

1 courgette in flinterdunne plakjes

10 cherrytomaatjes rood en geel, gehalveerd

1 rode ui in flinterdunne halve ringen

2 el olĳ folie extra vierge

150 g parmaham in reepjes

4 takjes basilicum alleen de blaadjes, grof gehakt

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 220°C / 

hetelucht: 200°C). Haal het deeg uit de verpakking, 

rol het uit en leg het met het bakpapier op een 

bakplaat.  

2 Meng de MonChou met de knofl ook, de 

Italiaanse kruiden, zout en peper en bestrij k het 

deeg ermee. Beleg met de plakjes courgette, 

de tomaatjes en de rode ui. Besprenkel met de 

olij folie en bestrooi met nog wat peper.

3 Bak de fl ammkuchen in ca. 20 minuten 

knapperig in de oven. Laat de fl ammkuchen een 

paar minuten afkoelen op een rooster en snij d hem 

in 18 gelij ke stukken. Beleg met de parmaham en 

het basilicum. 

Per stuk: ca. 105 kcal  

4 g eiwit | 6 g vet | 8 g koolhydraten

Gevulde eitjes met MonChou
★

Bereidingstĳ d: ca. 20 min.

Ingrediënten voor 12 stuks
6 eieren 

100 g MonChou Zacht & luchtig in een kuipje

1 el dĳ onmosterd 

½ citroen de schil geraspt, uitgeperst

2 el + extra dille fĳ ngehakt

zout en peper

1 el sesamzaadjes voor de garnering

spuitzak

1 Kook de eieren in ca. 9 minuten hard, spoel 

ze met koud water en laat afkoelen. Pel de 

eieren, snij d ze in de lengte doormidden en schep 

voorzichtig het eigeel eruit. 

2 Doe het eigeel in een kom en voeg de 

MonChou, de mosterd, de citroenschil en het sap 

toe. Pureer met een staafmixer tot een gladde 

crème. Roer 2 el dille door de crème en breng op 

smaak met zout en peper. 

3 Schep de crème in de spuitzak en spuit mooie 

toefj es in de holtes van de eieren. Garneer met wat 

extra dille en de sesamzaadjes.

Per stuk: ca. 77 kcal  

5 g eiwit | 6 g vet | 1 g koolhydraten

Original of Zacht & luchtig?
Van 1947 tot 1988 bestond er alleen MonChou 
Original in een zilveren wikkelverpakking van 
100 gram. In 1998 is het assortiment uitgebreid 
met MonChou Zacht & luchtig, verpakt in 
een kuipje. De stevige frisse pakjes MonChou 
Original behouden mooi hun vorm voor 
prachtige MonChou-truffels terwĳ l de zachte 
luchtige MonChou zich perfect laat verwerken 
tot een lekkere crème of dip. Dus pak uit met 
MonChou voor een feestelĳ ke borrel.
monchou.nl

Gevulde jalapeño’s met 
MonChou en spek
★

Bereidingstĳ d: ca. 45 min.

Ingrediënten voor 12 stuks
6 verse jalapeñopepers

150 g MonChou Original op kamertemperatuur

1 limoen de schil geraspt, uitgeperst

1 el honing

1 tl knoflookpoeder

1 tl uienpoeder 

1 tl gedroogde oregano 

zout en peper

12 plakken ontbĳ tspek

bakpapier

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / 

hetelucht: 180°C). Halveer met een mesje de 

jalapeños (probeer de steel intact te laten) in de 

lengte en verwij der voorzichtig de zaadlij sten.

2 Doe de MonChou in een kom en roer los 

met een vork. Voeg de limoenschil en het sap, de 

honing, het knofl ookpoeder, het uienpoeder en de 

oregano toe. Meng goed door elkaar en breng op 

smaak met zout en peper. 

3 Vul de halve pepers met het mengsel en wikkel 

ze in de plakken spek. Leg de gevulde pepers op 

een met bakpapier beklede bakplaat en bak in 

ca. 20 minuten goudbruin in de oven. Laat de 

pepers kort afkoelen voor het serveren.

Per stuk: ca. 84 kcal  

3 g eiwit | 7 g vet | 2 g koolhydraten
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Gevulde eitjes 
met MonChou

Flammkuchen met 
MonChou, courgette 
en parmaham

Gevulde 
jalapeño’s met 
MonChou en spek
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TiraMonChou
Wat gebeurt er als je het populairste kersttoetje, tiramisu, 

combineert met de meest iconische verjaardagstaart? 
Dan krĳ g je deze feestelĳ ke en extra kerstige tiraMonChou!

TiraMonChou
★

Bereidingstĳ d: ca. 1 uur 

+ minimaal 3 uur wachttĳ d

Ingrediënten voor 12-14 personen 

Voor de bodem
2 rollen Oreokoekjes à 154 g

100 g boter

evt. diepvrieszak

bakpapier

Voor de vulling
4 gelatineblaadjes

250 ml slagroom 

8 g vanillesuiker 

2 el amaretto

200 g MonChou Original 

175 g fĳ ne kristalsuiker

200 g lange vingers 

2 kopjes espresso afgekoeld

Voor de cranberrysaus
250 g cranberry’s diepvries

sap van 1 grote sinaasappel

150 g fĳ ne kristalsuiker 

1 kaneelstokje

Voor de versiering
100 g MonChou Original

100 g fĳ ne kristalsuiker 

200 ml slagroom

1 zakje slagroomversteviger 8 g, Klop-Fix

12 cranberry’s diepvries, ontdooid

spuitzak 

1 Doe de ingrediënten voor de cranberrysaus

met 150 ml water in een steelpan, breng aan de 

kook en laat ca. 15 minuten rustig pruttelen op 

laag vuur tot de saus iets ingedikt is. Neem van 

het vuur en laat de saus afkoelen. Verwĳ der het 

kaneelstokje en pureer de helft van de saus met 

een staafmixer glad. Houd de saus apart in twee 

kommetjes.  

2 Draai voor de bodem de Oreokoekjes los 

van elkaar en schraap de witte vulling er met 

een lepel uit. Stop de biscuitjes zonder vulling in 

een diepvrieszak en plet ze met een deegroller 

fĳ n of vermaal ze in een keukenmachine tot fĳ ne 

kruimels. Smelt de boter in een pannetje op laag 

vuur.

3 Bekleed de bodem van een springvorm 

(ca. 20 cm Ø) met bakpapier en kwast de randen in 

met wat gesmolten boter. Meng de koekkruimels 

in een kom met de overige boter. Verdeel het 

mengsel over de bodem van de springvorm en druk 

goed aan met de bolle kant van een lepel.

4 Doe voor de vulling de gelatineblaadjes in een 

kommetje met koud water en laat ca. 5 minuten 

weken. Klop de slagroom met de vanillesuiker 

en de amaretto lobbig en zet apart. Klop de 

MonChou met de kristalsuiker in een andere kom 

in ca. 5 minuten luchtig. 

5 Knĳ p de gelatine uit en verwarm hem samen 

met 4 el water in een pannetje tot de gelatine 

opgelost is, maar laat het niet koken. Roer 

2-3 el opgeklopte slagroom door de opgeloste 

gelatine. Spatel het gelatinemengsel door de 

overige slagroom. Spatel de slagroom voorzichtig 

door het MonChoumengsel. Verdeel de crème in 

3 gelĳ ke porties. Verdeel 1 portie crème over de 

koekjesbodem en strĳ k glad. 

6 Doop de lange vingers één voor één in de 

afgekoelde espresso en bedek de eerste laag crème 

ermee (breek er een paar om ze mooi passend in 

de vorm te krĳ gen). Meng voor de tweede laag de 

niet gepureerde cranberrysaus door 1 portie crème. 

Verdeel het crème-cranberrymengsel over de lange 

vingers en strĳ k opnieuw glad. Doop de rest van de 

lange vingers in de espresso en verdeel ze passend 

over deze laag. Eindig met de laatste portie crème en 

strĳ k glad.

7 Lepel de helft van de gepureerde cranberrysaus 

over de bovenste laag en maak met het handvat van 

de lepel draaiende bewegingen door de saus en de 

crème voor een mooie swirl. Zet de taart minimaal 

3 uur in de koelkast.

8 Haal de taart uit de koelkast en uit de vorm. 

Zet de taart op een taartplateau. Klop voor de 

versiering de MonChou met de kristalsuiker in 

ca. 5 minuten luchtig. Klop de slagroom met de 

slagroomversteviger stevig. Spatel eerst 2 el slagroom 

door het MonChou mengsel. Spatel vervolgens de 

rest van de slagroom erdoorheen. Meng de overige 

gepureerde cranberrysaus door de slagroom en roer 

kort voor een swirl-e� ect. Vul de spuitzak met de 

room en spuit rondom mooie toe� es boven op de 

taart. Versier ieder toe� e met een cranberry. 

Per portie (12): ca. 608 kcal  

6 g eiwit | 32 g vet | 72 g koolhydraten

R
ec

ep
tu

ur
, s

ty
lin

g 
en

 f
oo

ds
ty

lin
g:

 Ja
cq

ue
lin

e 
Sl

uĳ
 t

er
 F

ot
o’

s:
 S

an
de

r 
D

am
en

 

Wil je stap voor stap kĳ ken 
hoe je deze taart maakt? Op 

onze website brengen we 
elke stap in beeld. Ga naar 

foodiesmagazine.nl

Zoek op 
‘TiraMonChou’
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Ontelbaar veel 
recepten voor 
MonChoutaart
De klassieke MonChoutaart 
met een bodem van Bastogne 
koeken en kersen uit blik ken 
je vast wel, maar wist je dat er 
ontzettend veel varianten zĳ n? 
Alleen al op de website van 
MonChou vind je bĳ na veertig (!) 
verschillende recepten voor 
een taart met MonChou. Wat 
dacht je bĳ voorbeeld van een 
MonChoutaart met banaan, met 
geroosterde aardbeien of met 
stroopwafels? Wĳ  zĳ n fan van 
deze TiraMonChou.
monchou.nl
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